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 לטיגיד תיב - םדא חוכ ףגא י"ע רואל אצומ

 "תחא ןה תויצקנופה לכ"
 (הנכותה ףגא להנמ) סילייב יש םע ןויאר
 ךרוצל תפטושה הדובעהמ "רורגל" טעמ השק היה סילייב יש תא
 ,לטיגידב תובלתשהה ,תועיסנה ,תמדוקה הדובעה יחיפס .ןויארה
 "ונתיב" תכרעמ תונלצע - ליבקמבו רמוחה תמלשה ,לוהינה יאשונ
 תארקל" רודמל "םישדח םידבוע" רודממ ןויארה תא וריבעהו טעמכ

 םוחת) בשחמה יעדמב ןמציו ןוכמ
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 ךיתודובע ןהמ ,הרצקב .ש
 ?תומדוקה
 יתדבע | "לטיגיד" ינפל |.ת

 תוליעפ יתמקה םש 051", "-ב

 ."לארשי 081" לש תיאקירמא
 םינש "לעי" ל"כנמ יתייה ןכ-ינפל
 ([ץ66"  יתייה ןכ-ינפל .תובר
18067 
 םוחתל תעגה ךיאו יתמ .ש
 ?םיבשחמה
 תינימשה ףוסב ,ןוכיתב .ת

 הז םיבשחמש יתטלחה (1966)
 תונכת סרוק יתרבע | .דיתע
 (רלבמסא  ,ןרטרופ | ,לובוק) .

 סרוקה ףוסב | ."לעי"...תרבחב
 .יאמצעכ הדובע יל העצוה
 הדובע לע בושחל תעגה ךיא .ש
 ?"לטיגיד"-ב
 יתאציש ינפל ילא הנפ רזייו ליג .ת
 .תודמעומה הדלונ ךכו ל"וחל
 תעצהמ ךילהתה ךרא ןמז המכ .ש
 ?תיבויחה הבושתל דע תודמעומה
 .םישדח העשתכ .ת

 ,תישאר .ת

 ומ לוטיגיד ידבוע ךןואטב ומ

 מ

 "הדירי"-ה ךל העירפמ םאה .ש
 דיקפתל ל"כנמ דיקפתמ ,לוכיבכ
 ?ףגא להנמ
 יתויהב ,הנורחאה הנשב .ת
 ידיקפת רפסמ יל ועצוה ,ל"וחב
 תורבח לש םהמ ,ץראב ל"כנמ

 50-100 לש לדוג רדסב הנכת
 רבכ הזה טרסה תא .םידבוע
 10 םע יתלחתה "לעי"-ב .יתיאר
 יילטיגיד" ,300 םע יתבזעו םידבוע
 םיקסע - הנוש רגתא התארנ
 הרבחו "לעי"-מ הרשע יפ ףקיהב
 הדיתעש רתויב הקזח תימואל-ןיב
 העפשה תלוכי לעב דיקפת ,הינפל
 יל שי .ץראב םיבשחמה קוש לע
 .6אזזי-ב תורבחל דואמ יניצר סחי
 בורקה דיתעל ךיתוינכת ןהמ .ש
 ?"'לטיגיד"-ב

 הדובע תינכת הנכוה

 רמול יל שי ,ףסונב .(הנכת) ףגאל
 הרואכל םיארנה םירבד ינש
 :םירתוס
 ,יתעד יפל ,"לטיגיד"-ב ,דחא דצמ
 ןיב .הלועפ ףותיש" גשומה
 .תועמשמ ול ןיא - "ילאנויצקנופ
 םא וליפא ,תחא ןה תויצקנופה לכ
 ףקשמ דימת אל יקסעה לדומה
 לע טפשנ דחא לכ םא םג .תאז
 ןינעמ וניא הז - םירחא םירבד
 .יתוא
 ףגא תא "בצמל" ךירצ ,ינש דצמ
 הרבחב לבוקמ היהיש ךכ הנכתה
 ןורתפה ןונכת לע יארחא ףגאהש
 .ותקפסאו חוקלל
 ?םיביבחת .ש"

 תצק קחשמ ינא ...םידלי לודיג .ת
 תרגסמב ףערודכ קחשמו טמחש
 ."לטיגיד"
 הבוהאה בשחמה תפש יהמ .ש
 ?ךילע

 יכה .תובר תופשב ןויסנ יל שי .ת
 - "בהוא" יבגל .ןרטרופב יל "חונ"
 .1,-ו "לובונס"
 ?יתיב בשחמ ךל שי .ש
 ןיידע ינא ."שוטניקמ" יל שי .ת
 לש "היצזישוטניקמ"-ל הכחמ
 ."לטיגיד" לש הצקה ףוסמ
 תמועל ינכטה זותאה המ .ש
 ?הז דיקפתב ילוהינה זוחאה
 הזכ גרדב .העטמ הלאש יהוז .ת
 "תיתלהנמ" תיארנ הדובעה בור

 דבכ לקשמ שי יעוצקמה עדיל ךא
 .תוטלחהה תלבק ךילהתב
 ?דיגהל ךנוצרבש רחא רבד לכ .ש
 הרכינש הדיריב לפטל לדתשא .ת
 יפל ,םידבועה ןוצר תועיבשב
 רמשל .ןורחאה רקסה  תואצות
 דובעל ףיכ" לש בצמה תא
 ."לטיגידב

 ,דלפנורב יקימ ,ןיירוא הויז ,ןרוק יקחצי ,תרופ-ןב הענ :תכרעמה
 (תכרעמה תריכזמ) טנמיד הרוא ,ינבדבוד ןצינ ,ןהכ יבא

 תכרעמה רבד

 ונתיבב הכפהמ
 תרופ-ןב הענ :תאמ

 ןייצל אב רשאו) 85 רבוטקואב רואל אציש ןואטבה לש 5 'סמ ןוילגב
 יארוקל תשגרנ האירקב יתאצי (ןואטבה לש ותעפוה תליחתל הנש
 םנורסחב דאמ םישיגרמ ונא..." :ראשה ןיב יתבתכ הב ,ןותיעה
 ידכ ולו םיצור ונייה םתוא ,תכרעמל םיארוק יבתכמ לש טלחומה
 לבקל םינכומ טלחהב ונחנא ...ןואטבה תא םיארוק ללכבש עדנש
 " ..תוראה וא תורעה ,תרוקב
 ירחא ,םייתנש ץקמ .הפפכה תא םירהל והשימ חרט ףוס ףוס זא
 וזב ,סילייב ישמ בתכמ יתלבק ,87 רבוטקוא ןוילג לש ותעפוה
 :ןושלה
 ןולע איצות לטיגידש יניעב האי אל ,'ונתיב' ןינעב .םולש הענ"
 ,םישדח השולש ולש הבוגתה ןמזו סופד תיבב תישענ ותקפהש
 ?קוי מ 'יסש 31.15111א6  'ונתיב'ב ונלצא
 ישדח ןותיע קיפהלו םוליצדרדסה תמר לע רשפתהל עיצמ ינא
 | םע וליפאו ,עבצ ילב ,רזייל תספדמ לש תוכיאב ליסנטס - ידיצמ)

/ 
 ו הל .ארקנ ילוא) הנכות לניב קוסעתש העובק הניפ
 = תודיח ינינעב הניפ םג םורתנ ,להקה תעד ץחל ילע לעפוי םאו
 ("הינש הבשחמב" הל אורקל רשפא) ןנורתפו
 "!!שי רבכש המ לע הכרבה לע ואובת - זא דעו
 רואל האצוהה ןינע .יתומצעב ןמשכ ואב יש לש וירבדש תודוהל ילע
 םוימ - דימתמו זאמ קובקבה ראוצ תא הוויה ןכא ןואטבה לש
 הרקמב שדוח ףלוח היה ספדומה ןותעה תלבק דעו רמוחה תריסמ
 תנמ לע ןותיעה לש תינוציחה ותרוצ לע רשפתהל העצהה .בוטה
 ידי לע הוודחב הלבקתה רתוי ההובג תורידתב ותאצוה רשפאל
 סמפא 702 ונתיבב העש יפלש רבתסמ יכ םא) תכרעמה
 םכנהש ןוילגב יונשל רבסהה הזו (קוי ןיידע אוה קטן םזזזא6
 תורידתב ןואטבה עיפוי תאז תובקעב םא .הז עגרב וב םיארוק
 ,הקפהה תיעב דבלמש ןויכ .םכב םג יולת רבכ הז ,בוט - רתוי ההובג
 ,שדוח ידמ ונתושרל דומעתש רמוחה תומכ לש הלאש םג תמייק
 - םיתיטבמ ונא - רמוח יד היהישכ .ןוילג אלמל ידכ הב היהי םאהו
 + !ןוחרי לש תורידתב םכיתבב היהי ןותעה

 ןויליגב המ

 "תויומדב תזכרתמ תרושקתה"
 הפמה לע לטיגיד
 ..םיאבה םיכורב
 ........ חונל תע
 ......סופתל המ שי
 .. השק הפש תילטיגיד
 יביבח ביבחת
 ......םיטרס לע עגושמ
 ק ...תזורח תיב

 .הכרבה םכולע אובתו
 .?ונלש אל עיבגה



 תונורחאה םינשב םיבשחמה ףנע תא בורקמ הוויל לגור (ינר) ןנער

 םיקסעל ינר הנופ ראוני שדוחב ."םיבשחמו םישנא" לש ישארה ךוועכ

 ןוחבל וניסנ ןהב ,תולאש רפסמ ינרל ונינפה ,ודיקפת םויס םע .םייטרפ

 .לואשל דימת לגרוהש דצה יניעב םיארנ - לטיגיד - ונחנא דצוכ

 ןענכ ודוד :תאמ
 ףיכ" המסיסה לע ךתעד המ ,ינר
 *?לטיגידב דובעל
 תובר םימעפ עמוש ינאש הז יפל"
 וא לויטב ,ףיכ םויב ה'רבחה יכ
 ףיכש רורב ,תונוש תוביסמב
 ...לטיגידב דובעל

 הרבח איה לטיגיד - תוניצרבו
 תויהל םיבהוא םישנאו ,החילצמ
 הזמ רתוי .תוחילצמ תורבחמ קלח
 אקווד האב לטיגיד לש החלצהה -
 ןהבו ףנעל תושק ויהש םינשב
 ,הדובע תומוקממ וטלפנ םישנא
 יתלב תומוקמב ודנדנתה וא
 ידבועלש רורב ןאכמ .םיביצי

 .ףיכ לוטיגיד
 ,לטיגידב רקבל ץוחה ןמ אבש ימכ
 יתלבו תיתודידי הריואב שגופ ינא
 הבוט הריוא שי | .תילמרופ
 הניא איהש שגרומ טלחהבו
 םישנא ףסוא לש תירקמ האצות
 הארנכ , איהש אלא ,םייטפמיס
 ןיב הלועפ ףותיש י"ע הרצונ

 ."םידבועל הלהנהה
 הרבחכ לטיגיד לע ךתעד המ
 ?תורתוכ תכשומש
 לכ תא התנב תימלועה לטיגיד"

 תומדל ביבסמ הלש תימדתה
 ךכל הביסה .ןסלוא ןק - תחא
 תבהוא | תרושקתהש | התיה
 אל ןסלוא ןקו תויומדב זכרתהל
 הנהנ אוה .זכרמ תווהל דגנתה

 ןה :תיתרושקתה בלה תמושתמ
 ןהו ,תיפנע-תיעוצקמה תונותיעב
 הכרדו -  תילכלכה תונותיעב

 .תיצרא-ללכה תונותיעב
 םיבהוא | תרושקתה | יעצמא
 לש ןויערה תא ובהא םהו תורחת
 ןיב םוצעה לדבהה .'םייתש רפסמ'
 מבי לש ףקיהה) לטיגידל מבי
 (לטיגיד לש הזמ 6 יפ לודג םלועב

 ,עצוממה םדאה י"ע ספתנ וניא
 יברעמה םלועבש רחאמו
 - תודדומתה םיבהוא יטרקומדה
 .תורתוכל הכוז לטיגיד

 הפמה לע לטיגיד
 ןיירוא הויז :תאמ =

 א"ל זמא"מ רבעמה םע
 ...הנכותה תא הקרז אל ילטסנ
 600 ₪0587-ו 64 8א 10'47א תוידנקה ןוזמה תורבח לש ןתשיכר

 לש הכובס הייעב ןרצנוקה ינפב הדימעה ילטסנ קנעה ןרצנוק ידי לע
 הרתפנ וז הייעב .תבשחוממה תוריכמה תכרעמו עדימה ירגאמ דוחיא
 ,לטיגיד לש א 60/11 א110 8 4710 תנכות תרזעב תולקת אללו תולקב
 יבשחמ לע 5/34-ו 59/36 יבשחמל ובתכנש םימושיי ץירהל תרשפאמה
 .שמתשמל הפוקש הרוצב צא

 םלועב עודיה ,ילטסנ ןרצנוק
 לודגה ןרציה אוה ,דלוקוש ןרציכ
 - רמושמ ןוזמ לש םלועב רתויב
 .םיקובקבבו תויחפב ,תוזיראב
 לכב םיקוושמ ילטסנ ירצומ
 גתומ תומש תחת ,םלועה תונידמ

 אצמנ הדנקב ילטסנ זכרמ .םינוש
 ילעפמ רשע םינשו ,וטנורוטב
 תוריכמ יפינס השימחו הזירא
 תוכרעמ .הנידמה יבחהב םירוזפ
 ירצומו תומאותה עדימה
 םיחקפמה ,לטיגיד לש תרושקתה
 ;הדנקב -ילטסנ  -תוליעפ = לע
 תוכרעמ קיזחהל הל ורשפיא
 ידכ ךות םינושה תוריכמה יפינסב
 תיזכרמה | הטילשה | תרימש
 .הטמב בושחימה יבאשמב
 טאגא יבשחמ לוכשא
 בלב אצמנה (א157₪7[0)
 אא ללוכ ילטסנ לש תשרה
 ,7 א 780 יבשחמ השולש ,0
 יז מח ₪ תשרו 115050 ינש
 םירשע םירושק לוכשאה לא
 אוסאסש3א-] יבשחמ דחאו
 תשרב ,םינושה תוריכמה ידרשמב
 .א.25 \\1עט - הבחר תרושקת

 ילטסנל .גהאמג אפעשסתא
 לש | תיביטקארטניא | תכרעמ
 ,הקפסאו הריכמ | תודוקפ
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 יד" לע 1א08₪5-ב הבתכנש
 .הלש הנכותה יחתפמ
 ךות לא רושקל השקיב ילטסנ

 קפס ןיא ,לארשי לטיגיד יבגל
 יניש לח תונורחאה םייתנשבש
 תא קושה תסיפתב יתועמשמ
 ןה 'התכ הצפק' לטיגיד .לטיגיד
 הסיפתב ןהו קושה תסיפתב
 ,קושה תניחבמ .תיתרושקתה
 ינפב גשומל ךפה %א% חנומה
 .ומצע
 לכב מבי לומ הרחתמ לטיגיד םויכ
 תומיאתמ תושירדה וב זרכימ
 .התרצותמ דויצל
 רצונ 'הגילה תילע'מ האצותכ
 התיה לטיגיד םדוק םאש בצמ
 תורבח ראש םע תחא הרושב
 םויכ ,מביב ובניז רשא םיבשחמה
 .הב בנזל תורבחה רתי תוסנמ
 לטיגיד התסינ תונורחאה םינשב
 םיבאשמ תעקשה ךות ,לארשי
 רידחהל ,םייפסכ םג םהיניב ,םיבר
 :םירושימ ינשב התימדת תא
 הביטנרטלא אוהש םייתש רפסמכ
 םשה רושיקבו ,דחא רפסמל
 ליבומה םשה םע 4% ליבומה

 ןויסנה יכ ןייצל בייח ינא .לטיגיד
 ."חילצה
 תובקעב יכ ךל הארנ םאה
 לש ןויסנ שי לטיגיד לש התחלצה

 תושדח תורבח יתש הלש תשרה

 - הנורחאל השכרש
 ,ןוזמ תינרצי 6,  אא וסא
 קווישל הרבח - 100 ₪051'דו
 תוריכמה תונמזה דוביעל .ןוזמ
 תורבחה יתש ושמתשה ןהלש
 18% תרצותמ 367ו 38 תוכרעמב
 השקיב ןתוא ,528] יבשחמבו
 תוכרעמב ףילחהל ילטסנ
 התצר ילטסנ .א1ז0א0ע \א-[[-ה
 םלוא ,תידיימ יונישה תא עצבל
 יכ וניבה הלש םיבשחמה יחמומ
 ידכ ןמזל וקקדזי םישמתשמה

 4 'מעב ךשמה

 ינויצה סרגנוקה
 ןושארה בשחוממה
 סנכתמש ימלועה ינויצה סרגנוקה

 יפוסמ-- תועצמאב--|--הנשה-רזענ-,םילשוריב-הנודחאל =
 ךרעמב הנושארה םעפה וז
 ידי לע ןקתוהש ףנע בושחימ
 בושחימה ךרעמ .לטיגיד תרבח
 םיפתתשמה תדובע לע לקה
 ,תרכינ הרוצב סרגנוקה תוריכזמו
 ןמז לכב ,םיפתתשמה לכל רשפיאו
 לע ינכדע עדימ לבקל ,אוהש
 תודעווב תוטלחההו םינוידה
 .תונושה
 תשרב סרגנוקה תא הדייצ לטיגיד
 יניינב יבחרב הנקתוהש תרושקת
 ורבוח וז תרושקת תשרל .המואה
 דוביע .תוספדמו םיפוסמ 15-כ
 לש בשחמ י"ע עצבתה םינותנה
 .אוזסחס שט \א-ז] םגדמ לטיגיד
 ולבקתה המואה יניינבל הסינכב

 םיפתתשמה יפלא תשולשכ

 יטרפ- .בשחמ

 ונכדועו ומשרנ םיפתתשמה

 םוקמב-וב םהובע קיפה בשחמהו
 .יוהיז תויגת
 ומשרג  סרגנוקה | תוריכזמב
 םינוידה לע םיפטושה םיטרפה
 .לטיגיד לש םיפסונ םיפוסמב
 תונושה תודעווה לש ןהיתוטלחה
 ,םירחא םיפוסמ תועצמאב ומשרנ
 לש ףתרמה תמוקב ונקתוהש
 .המואה יניינב
 םג לפיט בשחוממה ךרעמה
 :םיפתתשמה לש היהשה ירודיסב
 תועסה ,תוסיט ,ןולמ יתב םושיר
 הז םוחתב םינותנה תומכ .המודכו
 קלחו רחאמ ,רתויב הלודג איה
 .ל"וחמ עיגה םיפתתשמה לש רכינ

 ,,מוא "...תויומדב זכרתהל תבהוא תרושקתה'
 םיבשחמו םישנא" לש שרופה ךרועה ,לגור ןנער

 ?הילע 'ספטל' תרושקתה
 תונותיעל הנווכה יכ חינמ ינא"

 אוה םיבשחמו םישנאש תיפנע

 ןוויכמ ,הב | יזכרמ | קלח

 יעצמאו | תיללכה |תונותיעהש

 םניא םיינורטקלאה תרושקתה

 .םיבשחמה ףנעב קוסעל םיברמ

 ,וידבוע לכ לע ,םיבשחמה ףנע

 500-כ לש רוזחמ לעב ףנע אוה
 ,לכה ךסב הנשב רלוד ןוילימ
 וניא תימואל הלכלכ לש םיחנומבו
 ,הארנה יפכ ,תאז .דחוימב לודג

 תיללכה | תונותיעהש הביסה
 טרופסב קוסעל הפידעמ
 ןימ תצק'ש החנה ךותמ םיעשפבו
 *...קיזמ אל הז
 םישנא :םכתלאשל רוזחנ

 לע ספטל הסנמ אל םיבשחמו
 הסנמ וניא אוהש םשכ לטיגיד
 .תרחא הרבח םוש לע ספטל
 התלע לטיגידש הדבועה ,םלוא
 תמושת זכרמב התוא המש ,הגיל

 תא הרבע לטיגיד .תיפנעה בלה

 וא ףוסמ לע הזרכה דוע לש המרה
 הילא תוסחיתהה .םישדח בשחמ
 םיצחלו םיקבאמ לש המרב איה
 םירבדה עבטמש רבד ,ףנעב

 הטיסרבינואב הצרפש הפירש
 סנייק ש"ע תיטירבה החותפה
 םינבמ הדימשה ,ןורחאה ץרמב
 זכרמ םהיניב ,הימוחתב םינוש
 .הטיסרבינואה לש םיבשחמה
 עבראב החתופ םיבשחמה זכרמב
 ם"בית תנכות תונורחאה םינשה

 הדובע יכ היה הארנו ,תמדקתמ

 התרבחל המודב ,'שא ךשומ'
 ."מבי ,הנממ הלודגה
 תפתשמ הדימ וזיאב - םויסל
 תרושקתה םע הלועפ לטיגיד
 ?תורחא תורבחל האוושהב
 שיש הרבח טלחהב איה לטיגיד"

 תרושקתה יעצמאל תועדומ הל
 סחיה ךכ םושמ .םתעפשהלו

 בבלו םח טלחהב םיאנותיעל
 דצמ תולאשו תושקבל תונעיהה
 תולאשה םא םג ,םיאנותיע
 .תיניינעו הריהמ איה ,תוכיבמ
 תוחוקלב רבודמשכ תמייק היעבה
 םידבועה הנכות יתבבו לטיגיד לש
 ולא םימרוג .לטיגיד תביבסב
 אלש ,תרושקתל םיפשחנ םניא
 תביבסב םידבועה ולאל המודב
 םישנאב | ,ונא  רשאכ | .מבי
 ,וז הדבועל בל ונמש ,םיבשחמו
 ןותיע - ט א5יצז,מ תא ונמזי
 םלועב קסועה ןותיע ךותב
 תוארל ונמצעב ונמהדנ .ילטיגידה
 ."ףנעב רסח היה אוה המכ דע
 לע לגור ינרל הדומ ונתיב תכרעמ
 םינשב הלועפה ףותיש
 החלצה ול תלחאמו ,תונורחאה

 .ךרדה ךשמהב

 ילע ורזתוש ףורש קסיד יבג לע םינותנ
 לטיגיד יסדנהמ ידי

 ";=>=--םהאז תונש תריתע ,תצמואמ
 .ןוימטל הדרי

 לש םיבשחמה יסדנהמ תרזעל
 וצלחנ תיטירבה הטיסרבינואה
 עובשב רבכו ,לטיגיד ישנא
 ראודב חלשנ לירפא לש ןושארה
 ,481-80 קסיד הינמרגל ריוא

 4'מעב ךשמה

 תרושקת תשר הגיצמ לטיגיד
 סרפסקא טניירואה תבכרב םיבשחמ
 לש םיבשחמ תרושקת תכרעמ
 טניירואה תבכרב תלעופ לטיגיד
 איה דועב ,תמסרופמה סרפסקא
 בושו ךולה הכרד תא השוע
 תשר .ךיריצל תבנ'ז ןיב ,ץייושב
 טנירואב םיבשחמה תרושקת
 לטיגיד ידי לע הגצוה סרפסקא
 יבחרמ םיריכב םילהנמ ינפב
 םוקלט תכורעת ךלהמב ,הפוריא
 תדמע .הנורחאל המייקתהש '7

 תותשרב לטיגיד לש הרוכבה
 תצרה םע המגדוה תרושקתו
 תוכרעמ רחבמ לע םינוש םימושיי
 | תוכרעמ | ןהיניב ,םיבשחמ
 ,תוירלופופה | או1080/ 4% 11-ה
 הבנ'ז ןיב תעסונ תבכרה דועב
 . בםשחמ הנומתב .ךיריצל
 תינוראב אז6אסצ א ן1!-ה

 תריוואהו ןונגסה תא תפקשמה
 .סרפסקא טניירואה לש תדחוימה
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 םיאבה םיכורב
 םישדוחב לטיגידל ופרטצה םידבוע 10-מ הלעמל
 רבמבונ-רבמטפס
 הנכות ףגא

 ןח הירא
 הנכותה ףגאל לטגידל עיגה הירא
 רש"לה "87 רבוטקוא שדוחב
 ההש הב ,(ןוטסוב) ב"הראמ
 .תונרחאה | םינשה | שולשב
 תקלחמ תא להינ ודיקפת תרגסמב
 א1.א.6 תרבח לש םינותנה דוביע
 הנכות קווישו חותיפב תקסועה
 דבע ןכ ינפל .4א יבשחמ לע
 יעקרקמ להנמ לש א"נע תקלחמב
 .םילשוריב לארשי
 11 ןב ביניל באו ילושל יושנ הירא
 םוליצ :ויביבחתמ .6 תב תלייאו
 .הרטיגב הניגנו

. 

 סקופ רהוז
 ףגאב לטיגידב דובעל לחה רהוז
 .'87 רבוטקוא שדוחב הנכותה
 םינש שמח ךשמב דבע ןכ ינפל
 ."טניסלא" תרבחב
 :םינמנ ויביבחת םע
 .םיטרצנוקל הנזאהו

 םילויט

 תורש ףגא

 ירפ תנע
 ינוי שדוחב לטיגידל העיגה תנע

 רבמטפסבו תינמז תדבועכ 6

 :רמאנש ,תועיבק הלבק '7

 תדבוע םויכ .העובק תינמז תדבוע

 תקלחמב תורשה ףגאב תנע

 הקסע ונילא העיגה ינפל .םיזוח

 ןגטנר ימוליצל דויצ תריכמב תנע
 :הביבחת ."םליפ אתלד" תרבחב

 .הרטיגב הניגנ

 ויז הנרוא
 לטיגידב דובעל הלחה הנרוא
 רבמבונ שדוחב תורשה ףגאב
 יאתבש לש ותריכזמכ ןורחאה
 רשיה העיגה ונילא | .יננאש
 וניה האירק .לסירבב "לע-לא"מ
 .היחש ןכו ירקיעה הביבחת

 בלוד ףסוי
 רגובו לוהינו הישעת סדנהמ ,ףסוי
 ,ןוינכטב עדימ תוכרעמל המגמה
 תקלחמל | לטיגידל | ףרטצה
 .'87 רבמבונ שדוחב הקיטסיגולה
 "סלפרצמ" לעפמב דבע '77תנשמ
 היקשהל דויצו תוכרעמ רוציל
 ,םינוש םידיקפתב רצמ ץוביקב
 להנמ | ,רוצי להנמ | :םהיניב
 לש) בושחימהו עדימ תוכרעמ
 רבחכ שמיש ןכו (ןבומכ לטיגיד
 ילטיגיד דויצב םישמתשמ תדעוב
 םג ןהכמ ףסוי .תונרג "רגימ"ב
 ."רגימ" תלהנה רבחכ
 ,הלילצ | :ויביבחתמ
 .םיבשחמ...ו םידוקיר

 ,טרופס

 תוריכמ ףגא

 טנמאיד הרש
 ףגאל לטיגידל הפרטצה הרש

 .הנשה רבמבונ שדוחב תוריכמה
 ףתמ תרבחב הדבע ןכ ינפל
 ימואלניבה קנבה לש תב תרבח)
 ןוגרא תקלחמ תריכזמכ (ןושארה
 .תוטישו
 .םוליצ :הביבחת

 רדקרפע
 שדוחב לטיגידל ףרטצה רפע
 .תוריכמה ףגאל '87 רבמטפס

0 
 עדי תרבחמ | עיגה | ונילא

 תריכמב קסע הב - "םיבשחמ
 .18א ע6 יבשחמל יפקיה דויצ
 ןושאר ראות | רגוב | ,רפע
 דמול ,הנידמה יעדמ/הלכלכב

 םיקסע להנימב ינש ראותל
 .ביבא-לת תטיסרבינואב
 .גלשו םימ יקס בבוח ,1 +יושנ

 ץיבליסונ תידיע

 ףגאל לטיגידל הפרטצה תידיע
 שדוחב ימלשוריה ףינסב תוריכמה
 תיביבא-לת .ןורחאה רבוטקוא
 ריעב ןכתשהל הרבעש הרוקמב
 הקסע ,ונילא העיגה םרט .הריבה
 היגולויבל הרומ) הארוהב תידיע

 .(ןוכית ס"יבב
 הקיסומ ,האירק :היביבחת

 .היחשו

 ידורמנ המלש

 שדוחב לטיגידל עיגה המלש
 .תוריכמה ףגאל '87 רבמטפס

 ךמסומו רגוב ,2+-יושנ ,1957 דילי
 להנימו תיאלקח הלכלכב
 ,תואלקחל הטלוקפב
 ןכ ומכ .םילשורי תטיסרבינוא
 לש סרוקב תוכרעמ חותינ דמל
 .רוציהו הדובעה ןוירפל ןוכמה
 דרשמב דבע לטיגידל ועיגה םרט
 ילכלכה ץעויה תדיחיב ןוחטבה
 רזוע דיקפתב ןוחטבה תכרעמל
 השבי ,ריוא יאשונב ץעויל ריכב
 .פ"ומו
 .יקס...ו היחש :ויביבחתמ

 ירזוכ-ןב יצרא
 ףגאל ,לטיגידל ףרטצה יצרא
 קיציא לש ותצובקל תוריכמה
 .ןורחאה רבמטפס שדוחב סקל
 תדיחי ימיקמ םע הנמנ רבעב

 קסעו וקסרגא לש בשחמה

 למהכ" תא דסי ןכו הלוהינב
 .םייתנש ךשמב הלהינו "םיבשחמ
 להנמכ יצחו הנשכ יצרא דבע ןכ
 יאבצהו ינוחטבה םוחתב תוריכמ
 34+לושנ ,יצרא .א35 תרבחב
 ישיש ימי תא וירבדל לצנמ
 תועשבו ותיבב ןוניג תודובעל
 .םילויטו היחש - יאנפה

 םיפסכ ףגא
 היצרטסינימדאו

 שמש יסוי

 לטיגידב דובעל לחה שמש יסוי
 שדוחב | תורבזגה | תקלחמב
 .'87 רבמטפס
 יצחו שמחכ ב"הראב ההש ןכ ינפל
 דרשמ תחלשמב דבע םש ,םינש
 םיזוח תקלחמב קרוי"וינב ןוחטבה
 להנמב | .א.ג ראותל דמלו
 .תרושקתו םיקסע
 הרבחב דבע הנורחאה הנשב
 תקלחמב "אזקק" תיאקירמאה
 .םיפסכ
 יתיאל באו תינליאל יושנ יסוי
 .לעורו

 רואינש יזוע
 רגוב ,הקינורטקלא סדנהמ ,יזוע
 למשח תסדנהל הקלחמה
 -ןב | תטיסרבינואב | םיבשחמו
 "87 רבוטקואב דובעל לחה ,ןוירוג
 ןכ ינפל .לטיגידב הכרדהה ףגאב
 תירואה הישעתב יזוע דבע
 הטלוקפב דמלו איבלה טקייורפב
 ראותל ןוינכטב למשח תסדנהל
 יושנ ,אבס-רפכ בשות ,יזוע .ינש
 ףיעסב ןייצמ ,תונב יתשל באו
 יל ןיא םיביבחת"...:םיביבחתה
 םיה תא בהוא דואמ ינא לבא
 ..."רודכ יקחשמ ןכו גלשהו
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 רנזופ לאומש
 תווצל לטיגידל עיגה לאומש
 שדוחב םילשוריב יגולונכטה
 תרבחמ | ןורחאה | רבוטקוא
 .םינש שולשכ דבע הב "לטניא"
 ןיצק היה יאבצה ותורש תפוקתב
 הנהנ ינא" :לאומש ירבדמ .ינכט

 ..."לטיגידב יתדובעמ

 טנמאיד דורמנ
 ףרטצה ,הנכות סדנהמ ,דורמנ
 םילשוריב | יגולונכטה | תווצל
 ראות רגוב .'87 רבוטקוא שדוחב
 ,הסדנהל הטלוקפב ינש
 שמיש ןכ .ביבא-לת תטיסרבינוא
 חתותיפ) הנכות תצובק שארכ
 (םינותנ | תרושקתל | רישכמ
 טקייורפב ףתתשהו "ןארידת"ב
 ללח תויגולונכטל זכרמב ליבומ
 תרבח םעטמ תיריואה הישעתב
 באו ההלבל יושנ דורמנ .1
 .ודיעו ירמעל
 (ואידיוב םג) םוליצ :ויביבחתמ
 .תורגנ תודובעו



 :לטיגידב םויה םילעופ םיגוח 4
 קיתוה -  רמזה ןודעומ .1
 ותוליעפ תנשל סנכנ - הרובחבש
 אתווצב רישל םיבהואה .תיעיברה
 תועובש השישל תחא םיסנכתמ
 םיימשה תפיכ תחת ץיקב .ךרעב
 ו"ציו ןודעומב הכ דע - ףרוזבו
 החנמ רחש םרוי .חותיפ הילצרהב
 תחלשנ םירבחל .גוחה ישגפמ תא
 תועדומו תישיא העדוה
 תוחול לע | תומסרפתמ

 .תועדומה
 םינמנ תורשהו םירשה רוביצ םע
 .ושיא 50-כ
 ירפ אוה גוחה - טווינ גוח .2
 ןולא הדוהי לש הכורבה ותמזוי
 גוחה תא זכרמה הנכותה ףגאמ
 תחא .םירבחה תא ךירדמו
 תמיקתמ ,תועובש העבראל
 -ב צ"החא תועשב תינויע השיגפ
 רקובה תועשב ,תותבשבו .א.0.זי

 יבג

 ,(תועובש העבראל תחא ןכ םג)
 חטשב תישעמה השיגפה תכרענ
 .שארמ םיעבקנה םינוש תומוקמב
 תוצראב לבוקמ טווינה טרופס
 הקוחב ןגועמו םלועב תובר
 תונוכת וב םיבלושמ .תימואלניבה
 רשוכ ,תינפוג תלוביס ,רשוכ
 תואצמתהו הריהמ הטלחה
 דחא לכ לוכי ,ןורקעב .חטשב
 ןיאו גוחב ףתתשהל ונתאמ
 .וב םיפתתשמה ליגל הלבגה
 רבוטקוא שדוחמ לעופ גוחה
 20-כ וב םירבח םויכו הנשה
 .םירבח
 םכיניבמ ולאל - םע ידוקיר גוח .3
 גוחה שדיח ,דוקרל םיבהואה
 שדוחב ותוליעפ תא םע ידוקירל
 םישגפנ םירבחה .הנשה רבמבונ
 העשב ,ישימח ימיב ,עובשל תחא
 הילצרהב טרופסה זכרמב ,0
 יפס - דיקרמה .(50 ואדרונ 'חר) 'ב

 םיגותה תולועפב םיפתתשמ שיא 100-מ הלעמל
 .ןורמ סדה - גוחה תזכרמו בל-רב
 .םירבח 40-כ גוחב םימושר םויכ
 ןורשכ ילעבל - המרד גוח .4
 אטבתהל םיצורלו קחשמ
 וא ,סרוקה תרגסמב חתפתהלו
 לחה .ןורטאיתל גוח קויד רתיל
 םישגפנ ,הנשה רבמבונ שדוחמ
 ינש ימיב ,עובשל תחא ,םירבחה
 טרופסה זכרמב 20:30 העשב
 .(50 ואדרונ 'חר) 'ב הילצרהב
 רדיינש תנסאו ךירדמ - יול יטומ
 .גוחה תזכרמ - תורשה ףגאמ
 .םירבח 14-כ גוחב םירבח םויכ
 ידבוע ינפב םיחותפ םיגוחה לכ
 .גוזה תונב/ינבו הרבחה
 ,ליעל םינייוצמה םיגוחל ףסונב
 תוצובק שולש לטיגידב תומייק
 ףערודכ ,לסרודכ :טרופס
 ולכות ןתוליעפ לע | .לגרודכו
 רודמב הבחרה רתיב אורקל
 .טרופסה

 פוקצרווש ימי'ג :תאמ

 ?חקיפו םכח ןיב לדבהה המ
 עדוי ,וניל"זח ורמא ,חקיפה

 אצל ךיא =

 13008 - 4118 8: ץועיה 'בחל
 תוצע המכ שי 1181מ00!1מ
 גוהנל דציכ םישדחה הידבועל
 תורצמ ענמהלו המכחב
 :תובזשיב
 תא עדוי ךניאש םינפ דמעה -
 ךרוצהמ ץלחת הככ .הבושתה
 .תונעל

 רהמ םימדקתמ ונחנאש ןעטת -
 ליחתנ אלש ךכל םורגי הז .ידמ
 .ללכב
 אבה הלעתש העצה לכ דגנכ -
 ליבש"ש רומאו  ,תידגנ העצה
 תושעל אל ושוריפש) "בהזה
 הלועפה ךהד אוה (רבד םוש
 .המכח יכה
 ,דחוימב השק עטקל עיגתשכ -

 | םיבצממ .םולשב :
 | ..םהילא סנכנ הי

 אל דחא ףאש והשמ רומא
 .ןיבהל לגוסמ
 תא דירפהל רשפא יאש ןעטת -
 ,תויעבה רתי לכמ וזה היעבה

 רותפל תורשפא ןיא ךכיפלו =
 "תויעבה--לכש-ידע--היעב--םּוש
 .הנרתפת תורחאה

 ,הלאש ךתוא ולאשישכ -

 .םינווכתמ קוידב המל לאשת
 אל רבכ ריבסהל ורמגיש דע
 .תונעל ןמז ראשי
 תואוושה תושעל ליחתת -
 וחכשי םלוכש דע ןהב ןודלו
 .רבודמ םצעב המב
 םירבד בוש רבסהו רוזח -
 .םעפ תרבסה רבכש
 .ןינעב ןודל הדעו הנמ -
 התא המ תרהבה רבכש םכס -
 אל םא וליפא ,ןינעה לע בשוח
 .הנקסמ םושל תעגה
 ונד רבכ תוחומה ילודגש ןייצ -
 דובכש ךכב זומרו ,וז היעבב
 לע ונבשח ללכבש ונל אוה לודג
 .הז

 תובישיב תורצמ ענמיהל ךיא

5 
 םימוחתל היעבה תא רבעה --

 לכב תמייק איהש ןייצו  ,םירחא

 איהש ךכ לע היעבל הדות רכה -
 הבשחמל ונתוא התריג
 .ונתוחתפתהל המרתו תיתריצי
 ..הילדמ הל העיגמ שממ

 ךרוצ ןיא | ךכיפלו ,םוקמ
 .תידיימ בל תמושת הל שידקהל
 והשימ רשאכ ךובנ הארה -
 שיש זומרו ,היעבה תא הלעי
 ,ער םעט םושמ התאלעהב

 ןיב ןוידל היואר איה ןיאש
 ןויד לכש וא ,םירגובמ םישנא
 לע ןוכנ אל שרפתהל לולע הב
 .ץוחבמ םישנא ידי
 דבוכמ אצומל החסונ אצמה -
 לכ תרסח איהש ,היעבה ןמ
 תעד לע לבקתת לבא תועמשמ
 לוכי דחא לכש ןויכמ | ,םלוכ
 אוהש תועמשמה תא הל תתל
 תלוג איה וזכ החסונ .הצור
 .להנימה תונמא לש תרתוכה
 לבקל לכונש דע הכחנש עיצת -
 .החמומ לש תעד תווח

 ...סופתל המ שי <
 םלש תנע :תאמ

 לש סרביווה ונא ,ערה ןיע ילב
 .תוטאיד לע 8.4 ונרמג ,לטיגיד
 הפקל תצפקש םוי רבע םאה
 יהשימ וזיא תאצמ אלו חבטמב
 ןבלב תשחוב ,תילוכשא תטחוס
 תכתוחו תדמוע וא הלנורג םע
 ?תוקרי טלס
 - םימשאה תא יתיליג רבכ ינא
 .םילפווה ...ןגוז ינבו תויגועה
 ?יותיפב דומעל ךשפא ךיא ירה
 תוחירפ תוינשבוד שישכ דחוימבו
 ,שרוד לכל
 רשי  ,תוחירה לע .רבדנ אלש

 ה 4 .דואמ רשואמ || ,רנ ךדח ךותב ,תדחוימ הרשכה :

 מ

 הסנו ,יקסלופקמ ,רקובב
 אלו ןקלבה דיל רובעל םיירהצב
 ?תוחירהמ תומל
 הציב ,טלס לכאנש םיצוה ךיא זא
 ?הלונרגו השק
 ינפמ סכנ הז לודג ןבשי הזמ ץוחו
 (תונשייתהה רדס יפל) :ש
 ףרוחב םח ץיקב לצ -
 םימב בוט ףצ -
 םיידי 4-6 רקופ ןחלוש -
 סופתל המ שי -
 םילויטה דחאב ךרדה הרומ -
 אקווד דובכה תא ןתנ ןופצב
 הלולת הדיריב ךרד סלפל מ"חל
 לודגה לע הבישי י"ע לחנ ךותל

 .הטמל "שגלתהל"ו הזה לודגה
 ףסכ המכ םיעדוי םתא ...ןבומכו -
 ?םש עקשוה
 ימשרמ ,תושעל המ ןיא ,והז זא
 ירלופופה רצומה םה הטאידה
 ןכו לטיגידב הפיה ןימה ןיב רתויב
 קי'צש "תו/םיפשכמ"ה לכ תומש
 .הזרל ךתוא םיכפוה ק'צ
 יתלגרתה רבכ ,ןפוא לכב ,ינא
 רמוא ילש אבא הזמ ץוחו ,וילא
 לק רתוי הברה הזמ ץוחו ,ישנ הזש
 .ץמאתהל המל זא םיצורת אוצמל
 המ הז" שידייב םירמוא ךיא זא
 דיג אמ זפ סח צמ "זא "שי
 ."ןד

 תרופ-ןב הענ :תאמ

 חילצמ אל ,דצל דצמ הלילה לכ ךפהתמ הלש לעבהש התאר תחא השא

 יןא הלילה לכו ,ףסכ ןכשל בייח ינא" .הלאש "?ןינעה המ ,בוט" .םדרהל
 " החתפ השאה ."ןושיל יל ןתונ אל הזו ,ריזחהל חקא ןינמ שארה תא רבוש
 ."הרזחב ףסכה תא לבקתש הזמ חכשת ,עמשת" ןכשל הקעצו ןולחה תא

 הלעבל הרמא "טקשב ןושיל לוכי התא" .הטימל הרזחו ןולחה תא הרגס
 אבסה רבכש ןהכ יבא רמוא וזה החידבה לע ."ןשיי אל רבכ אוה וישכע"
 ?הנשי איה םא המ זא .התוא עמששכ רואזונידהמ לפנ ולש אבסה לש
 .ןיינעל ירמגל איהש וארת ףכית
 ,השפוחב יתייה ןמז המכ ינפל
 תלדתשמ ינא השפוחב ינאשכו
 ךרדבו ,הדובעה לע בושחל אל
 ,תאז תורמל .דאמ בוט הנשי ללכ
 ינאש יתמלח תולילה דחאב
 םישנאהו ,הדובעל רקובב העיגמ
 ךיא ,ונ םילאושו יתוא םישגופ
 ?ברעה םירופ תביסמ היהת
 ילוכ הסוכמ ,הלהבב יתררועתה
 יתחכש ללכב ,הללא-אי :הרק העז
 היה הז) !םירופ תביסמ תא ןגראל
 יתרזחשכ .(הנשה שאר ינפל
 והז - יתרמא ןושאר רבד ,הדובעל
 ונשיי אל םהש !תוברת תדעו !הז

 !!!הלילב

 ?ןינעל תווצ תאז לכב המל זא
 לילצ ןימ שי "תוברת תדעו"ל
 .ץוביק ריכזמ ,הזכ יטסילאיצוס
 ימל ,רבד םוש ?ץוביקב ער המ
 יתייה םא ,ינא .הז תא בהואש
 תראשנ יתייה ,הז תא תבהוא
 רתוי בוט םש רדעהב .ץוביקב
 ."ןינעל תווצ" תרתוכה תא יתתנ
 .תעדוי ינא ,ירוקמ המ עדוי ימ אל
 - בוט רתוי ןויער ול שיש ימ
 .ךרובי
 ,לבקתה ,ןודנ ןיינעה ,ןפוא לכב

 השיגפ שגפנ רבכו רחבנ תווצה
 רדס לעש טקייורפה .הנושאר
 ודכו .םירופ תביסמ ,ןוכנ - םויה
 תמאה) תונעטב אובל ימל ועדתש
 ואובתש הפידעמ יתייהש איה
 ההנ ואוב לבא |,תועצהב
 יגיצנ תומש ןלהל (םייתואיצמ
 :תווצב םיפגאה
 ,ריינש תנסא - תורשה ףגא

 יפסכ בדנ
 | ינבדבוד ןצינ - הנכות ףגא
 ו ןורמ סדה - | תוריכמ
 ןהכ יבא - םיפסכ
 יאבג תיגח - קוויש
 טנמיד הרוא - | םדא חכ
 ןהכ ינפ - 1

 קר דובעי אל תווצהש איה הנווכה
 ןוגכ םיימעפ דח םיטקייורפ לע
 תווצ הווהי אלא ,םירופ תביסמ
 ראש לש םתומד בוציעל הבישח
 דחא לכ .םייתרבחה םיעוראה
 רמולכ ,ףגא גציימ תזוצה ירבחמ
 רפוש ןיעמ םג הווהי אוה
 לש תונויערו םיכרצ ,תושקבל
 .."גצנמ -אוה ותוא ףגאה שנא
 ומיאתי ,הווקמ ינא ,וזכ הרוצב

 בבלו ,תויפיצל רתוי םיעוראה
 .תמשיו ליגי ונלוכ

 הקרז אל ?ל\סנ ימעמ ךשמה
 שדחה םושייב שומישה תא דומלל

 .אוז6א0ש 4א-11-ה | תוכרעמבו
 יתש יקסעל רשפאל | ידכ
 תוערפה אלל םורזל תבה-תורבח
 םייתניב ןהל רשפאל טלתוה
 םימושיב שמתשהל ךישמהל
 דויצב שומישה תא םלוא .ןלהלש
 התצר אלש ,ילטסנ השקיב !8א
 ינרצי ינשב תינמז-וב ךומתל
 .תידיימ קיספהל ,םיבשחמ
 השקיבו לטיגיד לא התנפ ילטסנ

 לש םימושיה תבסהב הרזע
 א אדנסאר ₪002 057
 תוכרעמ לא 5/36-ה תוכרעממ
 עוגפל ילבמ ,או1080 %-11-ה
 .תילמינימ \תולעבו םיקסעב
 זכרמב אצמנ התייעבל ןורתפה
 הבסהל לטיגיד לש תויחמומה

 ילטסנל העיצה לטיגיד .18%1-מ
 יחמומ ידי לע האלמ הבסה עוציב
 ,ןיפולחל וא ,הבסהה זכרמ

 עויסה לכו הנכות ילכ תקפסא
 .המצעב הבסהה עוציבב שרדייש
 .היינשה תורשפאב הרחב ילטסנ
 ו תנכות | תרזעב
 ישנא םישמתשמ אסא
 0008 11057-ו א זסא

 ,םהלש םירוקמה םימושייב
 יבשחמל | םיבסומ םהשכ
 ילטסנ דועב ,או1סתסט4הא-ו]
 םוש"ה תא הגרדהב הרידחמ
 שדחהו ןשיה םושייה .המצע-הלש
 הפוקתה ןשמב ליבקמב םיצר
 ,הלוכ תכרעמה תפלחהל השורדה

 אלל םימרוז תורבחה יקסע דועב

 .הערפה
 ה

 זכרמה .םוחהמ רכה אלל תוועמ | ורזחוש םינותנ ??מעמךשמה
 ינקתה רוצייל לטיגיד לש יפוריאה
 ןרואבנפואקבש יביסמ ןוסחיא
 המישמה תא ומצע לע חקל
 םינותנה תא ליצהלו תוסנל
 .ןיטולחל םיכתומו םחפכ םירוחש ולה תינוראהו םיננוכה .ודמשוהש
 הנידע הדובע לש םימי רחאל
 ילעב םיסדנהמ השימח ידי לע ועקשוהש ,רתויב תצמואמו

 )| הרטמל דחוימב רשכוהש

 ישאר תא קיחרהל תווצה חילצה
 תא תוקנל ,םיכתומה הטלקהה
 תא ריבעהלו םינותנה יחטשימ
 העבראל טיב ירחא טיב םינותנה

 -"'ץניא יצח ינב םייטנגמ םיטרס
 תקלתמ לא ירזחוה םיטרסה
 לטיגידב תימוקמה תורישה
 תוקלל םתוא הרסמש ,הילגנא

: 

 - יי



 השק הפש תילטיגיד |

 הז -דא-סאפ םעפהו
 טיגיד דגנ הימגילופ תעיבת השגוה)
 ןהכ יבא :תאמ

 לע וניתומוקמב רבודמ תובר

 דרשמה וא ,דרשמה בושחימ
 ךיאו ?הז המ לבא ,בשחוממה
 ?הז תא םילכוא

 הז 61 סזז-ו 0141 , םאה
 ?בשחוממ דרשמ

 !יביבח ביבחת

 אשונב תרבודמה | תכרעמה
 41.1-]א- איה דרשמה בושחימ
 ריבסהל ידכ הב שמתשנו ,סאפ
 .בשחוממה דרשמה תביבס תא
 רפסמ שי דרשמב (ת)דבועל
 סנכנ - ראוד ומכ םייללכ םיקוסיע

 ! םייחתל התשנ ,התשנ...
 לתיב ןיי תנכה
 רב ריאמ :תאמ

 ךילהת אוה יתיב ןיי תנכה ךילהת
 הנש יצח ןיב ךשמיהל לוכיה ךורא
 ךא (ןייה גוסב יולת) יצחו הנשל
 ןיאש ימ .ותנכהב בר קופיס םייק
 ,ןייה תלשבהל תוכחל תונלבס ול
 ןיא ןכ ומכ .ןכומה ןמ הנקיש ףידע
 הפיטה ידיסחל ץלמומ ביבחתה
 .תרכסה תלחממ םילבוסלו הרמה
 המכו המכמ בכרומ ךילהתה
 :םכינפל םהירהו םיבלש-
 גוס תא עובקל שי ןושארה בלשב
 ןבל ,שבי וא קותמ :רמולכ ,ןייה
 דעוימ קותמה ןייה .םודא וא
 ינפל - שביה ןייה ,חוניקה תנמל
 םיגדל - ןבלה ןייה ,החוראה ןמזבו
 רחאל .רשבל - םודאה ןייהו
 ךופהל ונילע ןייה גוס תא ונרחבש
 ללכ ךרדב .שוריתל ירפה תא
 .ןיי תנכהל םיבנעב םישמתשמ
 תרזעב םיבנעה תא םיטחוס
 םיינדי םיעצמאב תוריפ תטחסמ
 םישותי דגנ תשר :ןוגכ ,םינוש
 .ןוליינמ םינוברג וא (קיטסלפמ)
 שורית ונידיב שי הטיחסה רחאל
 םיבנעה לש "ץימ"ה אוהש
 םיבנעה תופילקל | .תופילקהו

 ןהש םושמ ךילהתב בושח דיקפת
 .עבצהו חוחינה תא ןייל תונתונה
 םע דחיב תופילקה תא םימש ןכל
 ,קיטסלפ ילכ ךותב שוריתה
 םידחוימ ןי* ירמש | םיפיסומ
 רכוסה תא קרפל םדיקפתש
 לוהוכלאל | םיבנעב | אצמנה
 תא םיסכמ ,ןמחפה תצומחת-ודלו
 עובש ךשמל תבגמ תרזעב ילכה

 תא םיבברעמ םוי ידימ רשאכ
 ארקנ ל"נה ךילהתה .שוריתה
 עובש רחאל .תינושאר הסיסת

 תופילקהמ שוריתה תא םיננסמ

 םיריבעמו (םינוברג תרזעב בוש)
 קוקפה רקועמ תיכוכז ילכל ותוא
 רשפאמה דחוימ קקפב
 תאצל ןמחפה | תצומחתיודל
 ךותב ראשהל לוהוכלאלו
 זאו םוקאו רצונ .קובקבה
 םיצורחה םירמשה | םיליחתמ
 לכ תא קרפלו ץרמ הנשמב לועפל
 .תועובש השולשכ ךשמב רכוסה
 רכוסה תומכב יולת)
 הז בלש .(רדחה תרוטרפמטבו
 םייתסמו תינשמ הסיסת ארקנ
 'תצומחת"וד לש הטילפ ןיא רשאכ
 תמר העיגמשכל .ןמחפה
 ךרעל 15%-ל לוהוכלאה
 .םיתמו םירמשה "םירכתשמ"

 ( 11 -זא-סאמ תכרעמ תזרכה םע ל

 ,קוית ,תונבתכ ,םינופלט - אצויו
 בקעמו (תושיגפ ןמוי) םינמז לוהינ
 םיידועי* םיקוסיע רפסמו .תולטמ
 תקלחמב תונובשח-תלהנה ומכ
 תקלחמב ןונכת וא |םיפסכ
 .םיטקייורפ

 ובו הייפשה בלש אוה אבה בלשה
 קובקבמ שוריתה תרבעה םיעצבמ
 תדחוימ תירוניצ תרזעב קובקבל
 םיעקשמה תא הריבעמ הניאש

 תא םיקקופ .קובקבה תיתחתמ

 וא םעש קקפ תרזעב קובקבה
 לצומ םוקמב םיחינמו קיטסלפ
 רצווי םימי שדוחכ רחאל .רירקו

 תרזעב זאו ילכה תיתחתב עקשמ

 תא  םיריאשמ תפסונ הייפש

 תאו קובקבה תיתחתב עקשמה
 .רחא קובקבל םיריבעמ שוריתה

 רשא דע תויפש רפסמ םיעצבמ

 .םיקיקלח אללו לולצ היהנ ןייה
 ןייה תא םיריבעמ ןכמ רחאל
 קקפב םיקוקפ םינטק םיקובקבל
 ןשייתהל ןייל םיחינמו םעש
 .הנש דע הנש יצח לש הפוקתל
 לכ רחאל לבקתמה ןייה תוכיא
 םאו החבושמ ל"נה ךילהתה
 אוה תוארוהה לכ לע םידיפקמ
 .יונקה ןייה לע ותוכיאב הלוע
 יעדמ אוה ןייה תנכה ךילהת
 הדידמ ילכב םישמתשמ .ןיטולחל
 םינוש םילקימיכ םיפיסומ ,םינוש
 םייעוצקמ םירבסהב ןיינועמה לכו
 אל) תוניי תנכהל םימשרמו רתוי
 .ילא תונפל ןמזומ (םיבנעמ קר
 !!!םייחל ...היהיש זא

 | .תונוש תויוליעפ ונבשחימ רבעב
 דוביע מכ דרשמה םוחתב
 ךא ינורטקלא ראודו םילילמת
 ,םייוקל ויה םהיניב םיקשממה
 בתכמ ריבעהל וסינש ימ ודיעיו
 וא מס 410-ל 61, 011-המ
 .ךפיהל
 הדעונ 411-1א-סאמ-ה תכרעמ
 יביטרגטניאו םלש ןורתפ תתל
 .דרשמה תויוליעפ ןווגמל
 ןווגימ לכ תא עצבי שמתשמה
 41,/- יכסמ תועצמאב ויתויוליעפ
 ותוא וכירדי רשא [א-סאפ
 .תונושה תולועפה עוציבב
 תכרעמ איה 41.1-1א-0א₪ ,ןכ
 לכ הב תוללכומו ,תילאדיא דרשמ
 קוקז שמתשמה רשא תוכרעמה

 לקלא רא ל ףסונב יאלמה
 0 ,םילילמת דוביע
 ) תרושקת תודיעו וליפאו
 , .(אסימפ

 תרשפאמ 41.1-1א-0א₪ תכרעמ
 ישמתשמל םג םירכזמ חולשמ ונל
 הרוצב ץ אא! זר מסאז
 הרוצב ןתינ ףוס לכ ףוסו ,החונ
 .תירבעב םג רכזמ חולשל החונ
 ןת" רישל רשפא תמאב וישכעו
 " ...ךמוקמב תכלל תועבצאל
 ףלאב) ןיא - הימגילופל רשקבו
 הסינכמש תכרעמ דוע (יתבר

 ....הברה ךכ לכ תחא הטימל

 םיטרס לע עגושמ

 .הברוז ונניא ינאיורטסמ
 רימז דימתמ :תאמ

 ול'צרמ) רבעשל הרומ
 לודיגל הבסה השעש (ינאיורטסמ
 טטושמו ותיב תא בזוע םירובד
 בגא .תפלקתמה ןווי ןופצ יבחרב
 ותיאשמל ףסוא אוה ויטוטיש
 קרופ אוה ןתוא) תורווכה תסומע
 (תרחא הנחתב םעפ לכב
 האנו דואמ הריעצ תיטסיפמרט

 רזומה רוביחה .(יזורימ הידנ)
 שישקה ןיב רצונש יכרע"ודהו
 תא שיחמהל רומא הריעצל

 דע ויח תומקר לכ תוררופתה
 .ולש םייחב תיפוס סאומ אוהש
 רופיס ,גלזמה הצק לע ,הככ הז
 "םירובדה לדגמ" ינוויה יטרסה
 ול'צהמ לש ינקתשה ובוכיכב

 המלו) | .יקלטיאה | ינאיורטסמ

 ונביבח ול'צרמ הארנכ יכ ?ינקתש
 דומלל היה לוכי אל שישקה

 תינוויה הפשב בה ללמ הפ-לעב

 לע הרוגש הניא עודיכ רשא

 - רפסא המו רמוא המ .(...ויפ

 הנושאר תרוקיב רותב יתיצר

 הברה םע ,טרסה יחבשב גילפהל

 ךות ,הלאכ םייעוצקמ םייוטיב
 האיכ 'וכו תיתונמוא תוכפתשה
 לע עגושמו שפנ הפי רקבמל
 טרסהו תושעל המ ךא .עונלוק
 ןושלב יתוא ףחס קוידב אל הזה
 יתישע יתכלהש ינפל ...הטעמה
 ו"א יתארקו תיב ירועש תצק
 לע תורוקיב יתשו תחא הריקס
 ם"וטיב ועפש וללה .טרסה
 תודדובתה" :ןוגכ םייטנגלטניא
 " ..המינפ תולכתסהו
 תולעב תוילאוזיו תויציזופמוק"-ו
 תונימזמה קהבומ יטתסא יפוא

 וא " ..תדחוימ תוננובתה

 , לע םיזמרמה םיפונו םימצע..."
 תאיחב ,ונ "...תוילמס תונווכ
 .םעפה דבע אל הז ילע ,קאניד
 תויציזופמוק" | ליבשב םאה
 "תוילמס תונווכ"ו "תוילאוזיו
 (סולופולגנא ואת) יאמבה ךירצ
 דעו התליחתמ העונת לכ תוצמל
 רוביגהש רטמ לכ ירה ?הפוס
 ולש די תעונת לכ וא עסופ
 המד ידכב אל !חצנכ םיכשמנ
 םימודאה ויתואסכ לע םלואה
 דע רעונ תיינסכאל םיכרהו

 יעונלוקה עוראה לש ותיצחמבש
 לע תוריתנה שער רבג הזה
 (סראלאד לש םיריש) הקיסומה
 הפיש דיחיה רבדה ,ימעטל ,איהש
 .טרסב
 ינא ,םיארוקה יתוברו יתוריבג
 הרהצההש ירשפאה קזנל עדומ
 הזה טרסה לבא ,יל םורגת האבה
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 ןח בר רומיל ,בגא .םדמ-ע-ש"מ
 תבשוח ,הייחתש יתשא ,(רימז)
 .ירמגל תרחא
 תרוקיבב רתוי בוט טרסל הוקתב
 .האבה



 כ

 תיב

 רידאה ןטייפה זרחו עמשש

 ריאי ורנ - ןייו יזח :תאמ

 ותע םרטבש ,בלבלכב השעמ
 .ומא לש הקיחמ הפרחב שרוג

 אתבלכ התוא לע ץפקש רחאל
 .המוחי שדחמ ,ולודיג עצמאב
 השטנ הירוג תא ,התיב תא חנזתו
 .השדח הבהא שפחל אצתו
 םייחל רשכוהו רגב םרטב ךכ
 .םיכרדב טטושל ודבל ץלאנ

 הסנרפ שפחמה ,ןויסנ רסחל
 ןיבה אוה ,םייחה םילק אל
 הסינשכ
 .הסיגנ דופיקמ - ומצעל ןגראל
 תלוכמ לש תונחמ ףוטחל וא
 /קינקנ
 .קיצהש בערה טיקשהל ידכ
 לפנ תוחיג רפסמ רחאל ,ךכו
 ,לפשה לש ואישב יורש ונדוע
 הכרדמ ילע ונבלבלכ ץבר
 .הכרדה טעמל אוה קקזנ יכ ןיבהו
 ךירצש הדבועה רוזעת המ ךא
 ?ךירדהל לכויש ,הרוה ול ןיאשכ

 ולרוג הכבמו ,ץבור ונדוע
 ולומל ןואגב ףפוט עיפוה
 ריבכו רודה ,דבכנ בלכ
 .ריתעה ונויסנ דימ וב רכינש

 777 "ןשפנב זוע בור בלבלכה רזא----
 :ורבד תא אשנ עובש אבלכ לאו
 שארו ,תראפת בר ןודא וה"

 םיבלכל
 "?םייחל ךירדמ יל תויהל ליאותה
 ובנזב שכשכו ,לודגה טיבה
 ,ובבלכ בלבלכ ןטקה היה יכ
 רידא חורחיר ונחיריו שגיו
 ,ריעזה ומוטרח הביחב קקליו
 ינב אנ עמש" :וילא רמאיו
 ץמואמה
 ,ץמאמ טעמ עיקשתו דמלת םא
 הארנו הכזנ ךורא אל ןמז ךות
 ."היהת לודג ןוטקה התא ךיא
 ירחא ךלו םוק" :רמאו ףיסוהו
 .ירבדכ תושעל דאמ אנ דפקהו
 השעת ךכו ,הארת ינממ יכ

 (דלפנורב

 דוע יתוחאו למיג התכב רבכ ינא
 ךגב 1
 שממ תויהל ךירצ ינא התמועלו |

 ןגרואמ
 דובכה לכ םע רפס תיבב דומלל יּכ
 טושפ ךתוא בייחמש דיקפת הז
 ,דובעל

 לט םשב) דלפנורב יקימ :תאמ |

1 
 ו

 םירופצה ינפל רקוב לכב םוקל
 תמישרב םשרהל אל ידכ
 ,םירחאמה

 םירויצ תרייצמ ףיכב יתוחאשכ
 תורבחמ רדסמ דימת ינאו
 רו
 דה 2 ₪
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 תזורח

 /דבוכמ הרומבו דימלתב השעמ

 ,תחא לגר לע הרותה דמלמה
 ".השקת יל תוישוק ,ךכ רחא קרו

 זילע דעצב םיינשה וכליו

 .זילטיא לש וחתפל םעיגה דע
 לוחמב אצי זא ,תולהצמ לוקב םש
 .לודג בלכ ותוא - בצקה תמועל
 ,בצקה רשא דע ,ףנחתה קספ אל

 .וילא זא ךילשה הנמש םצע
 הדיפקב החרחר ,שגנ םצעה לא

 .הדועסב לחהו ,זרדזה דימו
 ותוסח ןבל זמריו ,ץורקיו
 .וטפשמ לככ והשעמ תוקחל
 קזוקכ דקירו ,ןטקה דמענ
 .קרז םצע וילא בצקה רשא דע
 לוקב הנמרגיו ,בטיה הנחיריו

 .לודגה השעש יפכ ,לכה

 :ןטקל רמאיו ,הרומה חמשיו
 ."ןחבמב דומעל םויה תבטיה"
 םיחמשו םיעבש םהינש ומוקיו
 .םיכרדב טטושל ךישמהל ואציו

 ךרד תרבכ רחאל דימ ךא
 :ארקיו - ריואב הרומה חרחר
 ינטנטק ןוכנ אנ היהו ,רוצע"
 " ינשה רועשה ברקתמ הנה יכ
 םיינשב עגפתו ,וירבד תא םייס ךא
 .םייכרי תלוגע תינניח הבלכ
 -ןונ הרוצב בוחהב תסכעמ
 תיטנלאש
 .תיטנמור הכ הריוא הליהכ הפופא
 םיבהוא קחשמל םייותיפ הלוכ
 לש לבוש ול ךרשנ ,הירחאו |

 ,םיבלכ
 ןואש לוק םימיקמו םיחבנמ ויהש
 .ןושארה הכזי הב םהמ ימ - םיברו
 דחוימה ולוקב הרומה חבניו
 .דחא ףא רתונ אל ,םלוכ תא סניו
 הקושח התואל הפיפטב שגינ זא
 רוקמ תא הנדעב חרחריו
 .הקושתה
 רומה חירכ ומטחל ברעיו
 .רוחאמ םיבלכ ךרדכ הב אוביו
 לגרל םש תולעל הליכשכ דימו
 .לגדה לא ןטקה בלבלכה ארקנ
 הנדעב חרחה ,רוחאל שגינ
 ,הנטקה וברח תא הנדנמ ףלש
 דריו ,השעמ השעו ,הלעו
 "!דדיהו !חאה" והרומ זא ארקיו

 לודג ינאש לזמ
 ,םירפסו
 םירבחה םע תקחשמ איהשכו
 ,םירועש ,םירועש םע עוקת ינא
 ...םירועש

 רפרפ" תא םיגיצמ היזיולטבשכ
 "דמחנ
 דיב ןורפע םע רדחב יל בשוי ינא
 ,םיהולא םשב ,ךיא ןיבהל הסנמו
 םישולש דועו ששו םירשע
 ?םיעברא םינתונ םייתשו
 תועט לכ אלל ןנשמו רזוח וא
 תליגמב בותכש המ לכ תא
 .תואמצעה

 הנוגמ עמשנ הזש תורמל ,רוצקב

 יקי

 םיבוטו םילועמ םיעוציב" :רמאיו
 .םיבלכב לודגה היהתו לדגת דוע
 דומע תבטיה ,ןחבמה הזב םג
 "!דובכו רקי ,יל איבת תחנ בור
 םתהלו אכהל םיינשה זא ונפיו
 .םכרד לע לותש - תובע ץע הנהו
 ויתולגרמ חרחריו ,הרומה שגיו
 .וימימ וב לטיו ,ולגר תא םריו
 טיבה זא ןטקה ,שישקה ורומב
 .תילולשל ףסויו ,ץעה תא חרחיו
 ידידי" :החמשב לודגה חבנ זא
 ,ידיחי ךתומכ ןיא ידימלת לכמ
 םוצע תייה הניחבה וזב םג
 ".םוכיסה ךורעל תעה העיגה רבכ

 דבוכמה ירומ וה" :ןטקה רמאיו
 ,דחא עגר דוע יל עמשו אנ תכסה
 הבושח דאמ ,יל הישוק שי יכ
 " הבושתה רמאיו ,ירומ ינדמלי
 יאדו יתוניבה" :רמאיו ףסויו
 יאדכ חירהל ,לכאמ רבד לכש
 ...יניש וב ץענאו ,םידקא םרטב
 הניבל וניבש ןינעל םג יכו
 הנוגה החרה םידקהל יוצר
 .הנוכנ םנמא תרבגהש אדולו
 הרותב לודגה ירומ יל רמאי ךא
 ,הריאמ המחכ ותנשמ לכש
 וילעמ ודובכ תא לישהל האר המ
 תא ליטי וב םוקמה חרחרלו
 ?וימימ
 אוה ןיתשי םא לדבהה המ יכו
 ריקב
 "?ריכהל ריקה תא דמל םרטב דוע

 הרידא המהנ הרומה םהניו
 :הרותה לכ וז ןה ,ידימלת" :רמאיו
 דיפקהל םיבלכ ןב ךירצ םלועל
 דימת ץפח לכ חירהל בטיה
 :טילחיו לוקשי םרטב דוע תאזו
 ףידי לכוא לש חיר םא היהו
 .ףידעי םוקמב דימ ,ופרטל
 םוחי חיר וב שי ,לידבהל ,םאו
 םוק ןקרופה רשא דע ,טוקשי אל
 .םוקי
 אל ףאו ,הסנרפ ןיא םא ךא
 ןיטומזמ
 !!!ןיתשי םש וילעש רחאל ,קלתסי

 אנקמ יד ינא יתוחאב םימעפל
 הלש המ לכ תושעל הלוכיש
 קשחתמ
 .קסוע רפסה תיב תובוחב ינאשכ

 טרס היזיולטב םינירקמשכ ,לבא
 הפש לכ וא ,תיתפרצ ,תילגנאב
 תרחא
 םוגרתה תא ארוק תולק ילק ינא
 ,םולכ הניבמ אלו תבשוי יתוחאו
 םיאירקמ הל אמא וא אבאשכו
 םיארונ שממ ךרה ירוצק םישועו
 יל השעש םיהולאל הדומ ינא זא
 הבוט
 םורט ןגב אלו 'ג התכב רבכ ינאש
 !הבוח

 לטיגידו ינא התא
 ןמסיו הביבא :תאמ

 םייתמרב םויה ירבועב
 .םייתש ןיב החיש יתעמש
 :תרמוא תוחידבב הינשל תחא
 .תרבגה וז תא יאר םג יאר"
 ,תרדוהמ ךכ לכ הל תבבותסמ
 לע םילוחכ םיטושיקב הפוטע
 .תרדאה רוחצ
 ,תרבוע איה ןאכ קרב ומכ דימת
 דואמ איה - ןמז הל ןיא םעפ ףא
 ".תרהממ

 לע ךויחו התוער הל הנועו
 :היתפש
 ...הילע יתעמש רבכ ,וז הא"
 ,שיאה םש היבוט דחאל האושנ
 ."שימגו הובג ,קד הזכ

 ,םייתשה תורבדמ ילעש יתנבה זא
 .םייתמרמ תורבגה ולא
 יתיא הפוחב שיאה הז ,ןה וקדצ
 דמע
 תעבט יעבצא לע רשואמ טבמבו

 .דנע
 םינש הברה הזמ ילעב והז ,ןכ
 המכו המכ ונל ודלונ וליפאו
 .םינטנטק

 ,הלאש דוע קר הפ תלאשנ לבא
 איה ימ ךא - לעבה םנמא הז
 ?הלכה

 תרדוהמ תרבגל וכפה יתוא
 .תרדאה תא יל וטשיק ןבלו לוחכב
 ,תרתופ ינא דבל תומישמה לכ
 .תרהממ דימת ינא ןכל

 הלאשל הבושת דוע ונל ןיא לבא
 ?הלכה איה ימ זא (ינא אל הז)

 - ללכו ללכ יל ונימאת אל ,ןכבו
 'בג רשאמ תוחפ אל איה הלכה
 .לטיגיד

 תינעבות הלכה איה וז ,ןכ
 ,תשרוהו
 ירוק תא התווט ןבל לוחכבש
 .תשרה

 החמשב םהל םיבשוי םה זאמ
 תחנבו
 םיריישה תא םיריתומ םה ילו
 .תחתמש
 ,תנגהואמ רתוי דבל תיבב ינא
 ינאש תרמואו םלוכ לא תכייחמ
 .תנגרפמ

 היווה סל שי ו = - < 00 שי -5 8

 ,ףאל תחתמ תלמלממ ימצעל

 ,דחפב טעמכ
 ילהת זא - םדגנ הלוכי ךניא םא
 .דחי םתיא

 ינא ,היבוט - דחיב ונא זאמ
 ,לטיגידו
 .ללכ רבכ ונלצא הזו דחיב םיכלוה
 ,םילכוא ,םיבשוי תוביסמב
 םיכייחמ
 ונאש דמחנ המכ םיעמושו
 ...םירתוומ

 ,תורתוומ וננוצרמ ונאש עודי לכל
 לועב ונאש דמחנ ונילעבל
 .תואשונ
 .="לחריטי אל - קפס שי והד ןאמל םא
 לואשל
 תאישנב ופתשנ אמש ששחמ
 .לועה
 ןחלושה לע םיפלקה - ששח לא
 םישנ אל
 וא "תוליכר" רדגב ראשי לכה

 ."םישנ תחיש"
 ,םיקחשמ אל" :רמאנ אל םלועל
 "םילכה תא ורבש
 ייח םג ורבשי םויב ובש םושמ
 .ןיאושינה

 םגו רוחצה לוחכה ךלי - זא
 תרדאה
 עמשית םייתמר לש הבוחרבו
 .תרחא תוליכר
 האושנ תרבג לע דוע אל
 ,תרדוהמו
 הבוצע ,הבוזע תחא לע אלא
 .תדדובו

 יעבצא לע בהזה תעבט תא !אל

 ןכסא אל
 .ןה - לטיגידל ייח לכ רמוא םא םג
 וביל ךותב ינאו לטיגידש םושמ
 ,ילעבלש
 ךכ רחא קרו הלש אוה םדוק ךא
 .ילש

 יתרצ לא הנופ ינא ,םויסל
 :;שגליפה
 שי ךא ,בשחמ ךייקלח םנמא
 .שגר םג ךכותב
 ןמז רתוי ול ינת ,יקיחב והיחינה
 שדח ,יקנ - ךל ונבישא רחמ
 .ןנערו

 ,שארמ הדותב
 ןמסיו היבוט ...לש ותייער
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 חווטל יניערג שומיח לע םעפהו
 ירודכו ךורא םיינלטק קצב

 דלפנורב יקימ :תאמ

 ןוילגב םתלבקש רחאל ,ןכבו
 םינוכתמ "ונתיב" לש ןורחאה
 ינא) ידוהה חבטמהמ םייטנתוא
 לשבל םתיסינ םגש הווקמ
 תולגל ןמוזמו ןכומ ינא ,(!םתוא
 םיטנטפו תודוס המכ דוע םכל
 - דימת ומכו - םשמו הפמ םיבונג
 ורבעו הנכהל םילק םילק םלוכ
 .חבטמב ילצא הצרהו טסט
 יבבוחל ןטק "פיט"ב ליחתנ
 םויב םינוקש ,םכיניבש םיחוציפה
 ףיכה לכמ קנע תוומכ ישיש
 (!םייניעה ,םייניעה) הזה ףלקתמה
 םע ועקתיש םילגמ ינש םויבו
 בקע חוציפל םינתינ יתלב םיפדוע
 םכינפל ירה - תיביסמ תוככרתה
 :האמה לש תינואגה האצמהה

 ףוטע הזש ומכ ,הינקה םע דימ
 וסינכה ןוליינה ךותב ריינ תויקשב
 (!םתעמשש המ ,ןכ ןכ) .איפקמל
 ,והשמ חצפל אבש םעפ לכו
 ,תכרצנה תומכה תא ואיצוה
 יצחכ רדחה תרוטרפמטב וקיזחה
 וליאכ ,אצי הז .ולכאו העש
 תונחב הרוחסה תא םתינק
 .תוקד 5 ינפל הניפב םיחוציפה
 קיזחהל רשפא |,יל ונימאת
 םעטהש ילבמ ,שדוח םג איפקמב
 .םגפי
 תיסחי "ךבוסמ"ה ןוכתמל רובע:
 ףיטח ,תיז םע קצב ירודכ :םעפהל
 וב יתלקתנש יטנקיפו םיעט
 היה הזש ןכתי) יהשלכ הביסמב
 .(ילטיגיד עוריא הזיאב וליפא

 קצבל םירמח
 ליגר חמק תוסוכ 2

 לוק-המ

 0-2 שש

 תקסוהמ הבוהצ הניבג תוסוכ 2
 וא קמע ,רד'צ תניבג לש בוליש)
 לבקתמ לבקשק תצקו עובלג
 (ןיוצמ
 היפאל הנירגרמ הליבח 1
 הקירפפ לש תוקוחמ תויפכ 2

 הקותמ

 יולימ רמוח
 םינצרוחמ וא) םינעלוגמ םיתיז
 וא םיקורי ,םירוחש (!וצרת םא
 ;אוהש עבצ לכב

 ילב יוצר (ךלמ וא ןקפ) םיזוגא
 קינקנ תוכיתח וא ,הפילקה
 .סונבק

 הנכהה ןפוא
 ,קצבה ירמוח דיב םיבברעמ
 תכיתחב יולימ תכיתח לכ םיפטוע

 רונתל !הלפוה...ו םיררדכמ ,קצב

 .(ינוניב םוחב)
 ןיבו - םיחשמש ינפל איצוהל

 היה אל וליאכ םיירוקמה םינותנה
 קלדית - חילצה אל .םגפ לכ
 עטק ותואו המיאתמ היצקידניא
 הקיסומה :האצותה .ןגוני אל ללכ

 יצח םכל תכלוה ןחלושל רונתה
 !תומיעט לע קר תומכ
 !!!ןובאיתב היהיש

 ,תאז תמועל ,תיתרדסה השיגה
 תוטסקה לש רורב ןורסח הווהמ
 הצרנ םא .םהינימל םיטרסהו
 ילקיסומ עטק וא ריש עומשל

 םירכינ םיקלח לגלגל ונילע ,םיוסמ םישער ןיא | .ןיטולחל הייקנ

 דע (הרוחא וא המידק) טרס לש םייוניש ןיא ,םיצופצפ ןיא ,םיוולנ , לצ מ | 9 ; וס ות א\) המ- |
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 (02  ינוטילקתבו) םיטילקתב | .ףסונ ןורתי קסיד טקפמוקל --

 ןפסאל ךירדמ - היטילקתב תואצמהו םישודיח השענ םינותנה חונעפש רחאמ י
 ינבדבוד ןצינ :תאמ

 הנושארל לוקה ילג וטהחנ זאמ הקיסומה תישעת הרבע הבר ךרד תרבכ

 ואידיו-פופה ינוטרסל דעו ןוסידא לש בבותסמה רדניליצה ינפ- לע

 תומישרמ תויוחתפתהל םידע ונייה ,הנורחאה הפוקתל דע .2 ץורעב

 .ונינזואל טילקתהמ הקיסומה תרבעה אשונב רקיעב

 ןמזה םע וללכתשה םירבגמה
 םיביכרל רתויו רתוי םימוד וכפהו
 .5016מ06 | 800002 | יטרסמ
 לש תוריצי תויהל וכפה םילוקמרה
 .הקיטסוקאה רקחל תודבעמ
 הרקב לביק קיתוה "ןופומרג"-ה
 ,םולהי טחמ | ,תיפוקסובורטס

 .ןישיב ןיעירמ ראשו יטנגמ שאר
 היה הנתשה אלו טעמכש המ

 לכב רתויב לוזה קלחה ,סיסבה

 ןוסחאל יעצמאה | ,תרשרשה

 רחואמו) םיטילקתה - הקיסומה

 יבבוח .(תוטסקהו םיפייטה - רתוי
 םירכוז ןזואה ינינא ירבעה רמזה
 ושמש ןהב תופוקת יאדווב
 תוללכושמ תוינורטקלא .תוכרעמ

 םיצופצפהו תוקירחה תרבגהל
 .ץראה תרצותמ
 ליבקמב) | תונורחאה | םינשב

 לש | תינויצולובאה תוחתפתהל

 -"םישוכ | לש | פייט-וידר"-ה

 םיעצמא רפסמ ודלונ ,("ןמקוו"-ל

 הקיסומ ןוסחאל םישדח

 רבודמ ,םויכ .רבגמל התרבעהו

 "תורוטקטיכרא" | עברא לע
 :אשונב תוירקיע

 רכז) "בוטהו ןשיה" טילקתה .1
 (ןוסידא ימיל
 (זעלב "תטלק") הטסקה .9

 הקיתוה "תילנויצנבנוקה"

 ,"ספ") ."קסיד טקפמוק"-ה .3
 "ל"ת" וא "יטקפמוק טילקת
 (זעלב
 תטלק") תילטיגידה הטסקה .4

 תורתוכ הספתש (?"תיתרפס

 הנורחאל
 ןיב םיירקיעה םילדבהה תא םכסנ
 :הלבטב הלא םיעצמא העברא

 עדימה "ןפצומ" הב הטישה
 םהוגה תא הווהמ ילקיסומה
 תוכיא תעיבקב רתויב בושחה
 תויגולנאה | תוטישב | .לילצה
 הקיסומה תחנעופמ | ,תונשיה
 תוינכמ - תוהיעז תויצרביו תרזעב
 .(הטסקב) תויטנגמ וא (טילקתב)
 תויצרביו םגרתמ והשלכ יעצמא
 םילמשח םימהזל .תורישי הלא

 .- הקיסומה תא םיליכמה םישלח

 וא (ןופיטפב) שארהו טחמה
 הלא םימרז .(לוקמשרב) שארה
 הרבגה ךרוצל רבגמל םירבעומ
 .םילוקמרה רובע
 תמשרנ | ,תוילטיגידה תוטישב
 וא ,"םיטיב" תהזעב הקיסומה
 וא ריש לכ .םירפסמ ,השעמל
 ץבוק םצעב אוה ילקיסומ עטק
 םינותנ ארוק ןטק בשחמ .םינותנ
 םתוא ריבעמו םתוא קדוב ,הלא
 םימרזל םמגרתמה ביכרל
 ,ל"נה "םייגולנאה" םיילמשחה

 .'וכו הרבגה ךרוצל
 אשונ םגפנ וא ךלכלתה לשמל םא
 וא טילקת) "יגולנאה" הקיסומה

 מ 8 ב ונמכ

 (הדערה) ינכמ תיגולנא |00 |

 יטנגמ תיגולנא "הקיתו" הטסק

 2 ל 0 ויצ

 | טנק

 ןתוא ונתשיש ירה ,(הטסק
 םימרזהו | ,תוריעז | תויצרביו
 ורבגוי םימיאתמה םיילמשחה
 קלח םגפ ותוא היה וליאכ
 תמועל ,םא .תירוקמה הקיסומהמ
 אשונ םגפנ וא ךלכלתה ,תאז
 וא 02) "ילטיגידה" הקיסומה
 בשחמה לבקי ,(תילטיגיד הטסק
 ץמאמ השעיו םייוגש םינותנ
 ורזחושי - חילצה .םוקמב םנקתלו

 דבלב האירק

 " תירשפא

 דבלב האירק

 ןרק ידיזלע) תיטפוא הרוצב
 יסיפ עגמ לכ ןיא | ,(רזייל
 עדימ ןיא םגו) ומצע ןוטילקתב
 יטנגמ הדשב םגפיהל לוכיה יטנגמ
 לכ ןיא ,השעמל ,ןכל .(קזח
 תמוסרפה | ןאכמו | ,הקיחש
 -ןמז ךל קינעי 60-ה ןוטילקת"
 לילצ לש (1ו(60016) 'םייח

 ."יתוכיא
 םה ןכ-םג םיבושח םירבד ינש
 תרוצו תיתיב הביתכל תורשפאה
 ריש קיתעהש ימ לכ .השיגה
 הנכת "בנג" וא) הטסק יבג-לע
 תוחונל עדומ (ולש יתיבה בשחמל

 השיג

 הרישי

 תיתרדס

 הרישי

 תיתרדס

 .יטנגמ 6018 םע הדובעה
 שאר אוה לוקמשרה "שאר"
 תויונחב אצמנ ןכלו בתוכ/ארוק
 הביתכ ךרוצל ,תוקיר תוטסק
 ןיאש המ ,ןהילע תיתיב תינושאר
 ןכ םא אלא) םיטילקת יבגל ןכ
 םג .(ונתיבב הספדה שבכמ יוצמ
 בותכל ןתינ אל 62 ינוטילקת לע
 הנורחאל יכ םא ,טושפ ןפואב
 .ןוויכב םיצמאמ רפסמ םישענ

 ונל תרשפאמו הרישי איה השיגה
 לכ (בוכיע 'אלל) דימ עימשהל

 - לוק ילעופ

 רבוע םלועה

 !ואידיול

 תאז הנוכת בוליש .הצרנש עטק
 טקפמוקה רישכמבש בשחמה םע
 תנכתל לשמל רשפאמ קסיד
 .יוצרה םירישה תרדס
 ,"ילאידיאה" רישכמה ,םוכיסל
 תטלקומה הקיסומ ןגני רשא
 םג רשפאי ,הקיחש אלל ,תילטיגיד
 תיתיב הביתכ םגו הרישי השיג
 םירישכמה .אצמנ םרט - הלוז
 םיווהמ ןכא םהינימל םיילטיגידה
 תוכיא רופיש אשונב ךרה תצירפ
 רוחבל ונאובב .הקיסומב לילצה
 םג בשחתהל ונילע ,הינקל רישכמ
 ,ריחמה) םיפסונ םינוירטירקב
 ןוסחאה תויחתונ ,קושב יאצמה
 .(דועו
 ךותש בר יד ןוחטבב רמהל ןתינ
 היהנ לודג אל םישדח רפסמ
 ילקיסומ עטק חולשל םילגוסמ
 ."ת65(0""ב וא ,"מג81]"-ב םיוסמ
 תרימש זא היהת תבאוכה היעבה
 .עטק ותוא לש םירצויה תויוכז
 אלש הנכתה תחתטבא תויעב
 וכ תונורתתאה םינשב ורתפנ
 ףרטצי רשאכ תשדותמ הפיחדל
 הז קחשמל לודגו שדח קוש חלפ
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 סילייב יש :תאמ

 םנמאו ,"עונת הענ ןכ יפ לע ףאו"
 אנמחר) הלימב יתוא הספת
 רודמ בתוכו בשוי ינרהו ,(ןלציל
 ןותיע-גיד) ₪10170%-ל שדח
 יכ - "הנורחא הנמ" .(וננושלב

 לבא ,הידעלב טלחהב רשפא

 םושמ םגו החוראה לכ הל םיפצמ
 לע .הברה תועש גפ אל המעטש
 אל הז "יזכרמה רודמה" םינפ לכ
 .היהי םג היהי - ףכ לבא ,היהי
 םירתופש יפכ םירתופ תודיח
 י"ע םיתיעל :תורחא תויעב
 לש תרוויע לבא ,תיתטיש הקירס
 ,םיירשפאה תונורתפה בחרמ
 וא תיתטיש הבישח םיתיעל
 שופיח תרשפאמש תיטסירויה
 ידי לע םיתיעלו ,הזה בחרמב ריהמ
 .עגר לש הקרבה
 תודיח רקיעב ויהי הנורחא הנמב
 רנדרג ןיטרמ .ןורחאה גוסה ןמ
 תודיחה רודמ תא בתוכש ימ)

 (5015א'[זפ16 4אוםח10א-ב
 ( 4114 וזה ןורתיפה תטישל ארוק
 תודיחה לכ .דפסוזאזסטא
 לכ .תולק תודיח ,םצעב ,ןה הלאה
 קר םא - ןתוא רותפל לוכי דחא
 אל הלא .הנוכנה הראהה ול אובת
 .דבלב םיזירזל וא םימכחל תודיח

 הובג 16 ילעב ,ילש םיבר םירבח
 הדיתל ביבסמ ובבותסה רתויב
 םירבחש דועב ,םימי "הטושפ"
 .די רחאלכ ןתוא ורתפ םירחא
 - ןאכ םג הקיטמתמב ומכ
 ,טושפה ןורתפל איה הפיאשה
 םיטפשמ הברה | ."יטנגלאה"
 לע הנושארל וחכוה הקיטמתמב
 ךות לבא ,םידומע תורשע ינפ
 החכוה "העיפוה" םינש רפסמ
 אלש דע .דחא דומע לע תיטנגלא
 םיכישממ ,וזכ החכוה העיפומ
 תורמל שפחל םיאקיטתמתמה
 םוש ךכל ןיא תיטמתמ הניחבמש
 .ךרע
 וניה וביט לע יתדמע םרטש רשק
 ינא .תוחידבו תודיח ןיב רשקה
 ןיאש ימש ןימאהל התפתמ טעמכ
 רתופ היה: אל רומוה שוח ול
 :תננעמ הדבוע .בוט תודיח
 - ןורתפה תא והשימל םירפסמשכ
 .ךייחמ ללכ ךרדב אוה
 תויורחתל תודיח ןיב רשק םג שי
 ירתופ ןיב תורחתה .קחשמ
 רציה ןמ הב שי הדיחה
 הנוכנ םירתופה ןיב .יביטרופסה
 יסרפ ולרגוי ,תודיחהמ תחא
 .םירפס
 הוחל ורגש אנא בתכב תונורתפ
 .הנכותה ףגאב ינורימ

 לכ .תודיח םימירתמ םג ונא
 רודמב םסרפתתש הדיח חלושה
 יסיסע דוקינב אוה ףא הכמ
 .ל"נה םיסרפה תבוטל
 :ןושארה הצקמל התעו

 הו
 םידליה תשולשו הבהז

 הקיטמתמל | םירוספורפ ינש
 הדיעוב תובר םינש ירחא ושגפנ
 .ןולמ תיבב
 ?ךידלי המכ ינב :א
 איה השולשה לש םליג תלפכמ :ב
6. 
 .הברה עדוי אל ינא הזמ :א
 םוכסש ןייצל יתחכש - ןוכנ :ב
 .ןולמב ךלש רדחה רפסמכ םליג
 .םינותנ יל םירסח ןיידע :א
 ךל  רמול" יתחכשו ןכןכ יב
 .רוניכב ןגנמ רוכבהש
 .ןבומכ :א
 ןבו ,רדחה רפסמ המ איה הלאשה
 ?רוכבה ןבה המכ

 2רפסמ הדיח
 תונ תבית

 (ןורפע יקא תובידאב)
 הלוחכ ץע תבית ןחלושה לע
 לע .מ"ס 30%6%6  היתודימו

 יוק 2 ונמס תונטקה היתואיפ יתשי
 םיכנואמ | ,םיליבקמ | םיעצמא
 ועקת תחא האיפ לע .ןחלושל
 4 הבוגב םיעצמאה וק לע רמסמ
 האיפה לעו ,ןחלושהמ מ"ס
 םיעצמאה וק לע רמסמ הינשה
 .ןחלושהמ מ"ס 2 הבוגב
 ,הביתה ינפ לע וק חותמל :ונתיעב
 5 .מ"ס 36-מ ןטק היהי וכראש

 3"סמ הדיח

 (דלפנורב יקימ תובידאב)
 ,אבה עטקה חוקל ןינמ ושחנ
 :ונושלכו ובתככ טטוצמה

 לש םינויממ בכרומ הז שיבג"
 ליסקורדיה לש םינוי ,ם14 טפסופ
 ינוי ,6 + ןדיס לש םינוי ןכו 1
 שיבגה תא בוזעל םיטונ ןדיסה
 ןכל ,תיצמוח הביבסב וקרפלו
 ליאמאה לע הצמוח תוליעפ
 קורפו היצזילארנימ-הדל םורגת
 וא םירוח תריציל ךכ י"עו ,הנבמה
 " יופיצה ךוכיר
 ןמ תחאב ורחב
 :תואבה
 תא הכיזש רמאמהמ עטק .א
 תנשב הימיכל לבונ סרפב ורבחמ

8% .5 
 ל

 תובושתה

 - השענש רקחממ עטק .ב
 ןדה .,א110 | תטיסרבינואב
 תרקובמ תיניערג הנירק תעפשהב
 תוכתמ לש ישיבגה הנבמה לע
 ץחל-תת יאנתב ,תוילזונ
 .ירפסומטא
 םג 'ב"ו 'א תובושת לש בוליש .ג
 .דח*
 רטנס לטנדה ןועידימ עטק | .ד
 דעוימה ,(87 רבמבונ) 2 רפסמ

 .םהיתוחפשמ ינבו לטיגיד ידבועל
 רות לרגו' הנוכנ םירתופה ןיב
 לטנדה תאפרמב םיניש לופיטל
 הנפתנש) 21/2/2001 םויב רטנס
 לש הבוט הבישב ותריטפ בקע
 .(!וילעב
 : וא
 לש ותובידאב םרתנ רותה)
 תא רקע שואי לש עגרבש חטובמ
 .(ריילפ תרזעב הלוחה וניש

 אל עיבגה
 שולש םויכ תולעופ לטיגידב
 ,לס-רודכ | :טרופס | תוצובק
 .לגרודכו ףע-רודכ
 ןותעה תריגס עגרל דע - לס רודכ
 הריקס תכרעמב הלבקתנ אל
 םג אוהש חטשב ונבתכמ יהשלכ
 רואל ךא .יפסכ בדנ - הצובקה זכר
 ךרענש ןורחאה קחשמה תואצות
 אל .מ.ב.י תצובק דגנ 7/12-ב
 ותודקפנ ןיגב ןידל | ודימענ
 החלצה הצובקל לחאנ .רודמהמ
 הווקנו הנועה היקחשמ ךשמהב
 םג ...דיתעב רתוי הובג לרומל
 .טרופס רודמל תובתכ תבוטל
 11/1/88 "ב - םכבל תמושתל
 רודכ קחשמ קוריה רפכב םייקתי
 ,"הזיו" תהבחל לטיגיד ןיב לס
 ינוח םכדודיע .18:00 העשב
 .םיאטרופסל
 םיסינ אוה הצובקה זכר - ףע רודכ
 תאו תוריכמה ףגאמ לאקזחי
 לטיגידב םיפעה םירודכה ךלהמ
 הדובע תומוקמל הגילה תרגסמב
 יקימ - חטשב ונבתכ ונינפב איבמ
 :דלפנהוב

 'ונידי תופכב למשח'...
 - למשח תרבח:לטיגיד
 וו
 ,תצחומ הרוצב הנועה תא ונחתפ
 תווצה לע ססובמה בכרה םע
 הנשב קחישש שבוגמהו רוסמה
 הדוהי ,םיסנ ,קיבאז) הרבעש

 ,רואל ןולא ,יתנ ,סכלא ,ןולא
 (יכונאו קיריח יפר ,הקיבצ ,ךונח

 םירעשו םירירש

 ?ונלש
 יש - םיננער תוחוכ תפסותבו
 ,(!ץפה די - החיתפ תכמ) סילייב
 עצפנש רשכומ תיחנמ) תשע דוד
 חור רצוקב םיכחמ - ינש ןומיאב
 לזמא יבוק ,(!םיקחשמל ובושל
 (הצלוח ןיא דוע לבא - קחשל תמ)
 סרכה םע וליפא) ןולאו ריאמ
 .(רשכומ ןפערודכ רוחבהש םיאור
 הישעתה לומ ןושארה קחשמה
 תקספה בקע לטבתה תיריואה
 תרבחו תויה .םלואב למשח
 הנשה הגילל הפרטצהש למשח
 ינומיא תא המייס אל ןיידע
 םש והשימש הארנכ ,הצובקה
 םה 25/11-ב .גתמה לע ץחל טושפ
 אל טושפ הזו תונכהה תא ומייס
 .1:2 םתוא ונחצנ - רזע

 הישעת לומ ץחומ ךשמה - 3/12-ב
 השדח הצובק דוע - ם"למ תיריוא
 ינפל 'םומיחב .הגילל  הפרטצהש
 לש תותחנה וניגפה םה קחשמה
 תא םלצא וניארו םלוע תופילא
 אלל ,קחשמב .םייניעב חצרה
 .1:2 ונחצנ - תותיחנ ישגר
 לכל תאזב םינופ ונא
 תול) - - וניתובבוח/וניבבוח
 אבומ ראוני שדוחל םיקחשמה
 םיקחשמ הנשה (הבתכה ךשמהב
 ראופמ םלואב ןורשה תמרב םג
 ואוב אנא | .לטיגידל בורקו
 ונהיתו | ונהדועל | םכינומהב
 חתומ קחשמ ,הביהלמ הריואמ
 ןוחצנ לכ ירחא .תפומל תווצ חורו
 "ןמז קספ" באפב םישגפנ -
 .תיסוכ תמרהל
 ונא -  תוריכמה ישנא לכלו

 לע הנכה ונתולצנתה תא םיחלוש
 תכייש םיחצנמ ונאש הצובק לכש
 םינפ לכ לע .םכיתוחוקל תמישרל
 תא ןיגפהלו אובל וצרת םא
 ."םינמזומ םתא םג - םכתוהדזה

 שדוחל) ףע רודכ יקחשמ חול
8) 
 םלואב | ומייקתי םיקחשמה
 'חר ,ןורשה תמר השרומ טרופסה
 הבאושה תיב תניפ לארשי יטבש
 .18:30 העשב ,ןורשה תמרב
 תבמ א"שעת - לטיגיד 1
 אתלא א"שעת - לטיגיד 1

 וברי ןכ
 - שמש תינליאו יסויל
 - ןהטש ילאו הרשל
 - ןייטש הנבלו קיציאל
 - יעלק לעיל
 - סקופ יבורו בקעיל
 - ןרוק הפיצו'ןתנויל

 בוט קבדל רמאנו
 - ןמדירפ לארשילו קבונ לחרל
 ,תושעל המ - רלמטש הנרו ךלמילאל =

 ונ תבה יאושינל תוכרב הברה :תאז |

 א"ת ןד - לטיגיד 1

 לגרודכ
 ם 0-טלא" ש-- הצובקה זכר

 - ומיקתהש  םיקחשמ תואצות
 קלח) | םינוחחאה | םיישדוחב
 הגילה תרגסמב ('א רוזחממ
 :הדובע תומוקמל
 םינקתה ןוכמ - לטיגיד
 55 ש"עת - לטיגיד
 53 ש"עת - לטיגיד
 1:8 למשח ש"עת - לטיגיד
 5:4 - 77 ש"עת - לטיגיד
 ו תיזג - לטיגיד
 תונוחצנ 3 :כ"הס

 םידספה 2
 וקית1

 תודוקנ 3
 חתטשב ונבתכ ףיסומ דועו
 ותעיצפמ הנורחאל םילחהש)
 דגנ לטיגיד - ןומיא קחשמב
 :לגרודכה יקחשמ לע (היצמוטוא

14 

2:0 

17 

 הכרבה םכילע אובתו
 = שדוחב תב...ו םינב 5

 ןבה תדלוהל
 ןבה תדלוהל
 ןבה תדלוהל
 ןבה תדלוהל
 תבה תדלוהל
 ןבה תדלוהל

 םכיאושינל |
 לכב לבא רחואמ ת

 לטיגיד לש לגרודכה תצובק..."
 לש הצובק אל שוריפב איה
 םוי ידימ םינמאתמ ונא .םינבבוח

 רפכב-20:30 .ךעו 18:00-מ ןושא
 יש יצחו-םייתעש ,ןכ ךכ .קוריה
 רשוכ ןומה םע םישק םינומיא
 ראתל ינוצרב .ףיכ ןומהו ינפוג
 ןושארה קחשמה תא הרצקב
 :םינקתה ןוכמ דגנ ךרענש הגילב
 הרבעש הנשב רשא םינקתה ןוכמ
 לש "הרוחשה השבכ"ה ויה
 ,(םיימעפ ונתוא וחצינ) לטיגיד
 .המוד בכרהב ובצייתה
 אל .םיחותמ ונעגה ,תמאה ןעמל
 .ןושארה קחשמב דיספהל דמחנ
 ונישעו "אשדה תא לוכאל" ונילע
 1:4 ונחצינ !!!לודגב...ו תאז
 .לטיגידל הליהתה ונרזחהו
 -ב "קטרופס"ב ךרענש קחשמב
 ןולמ תצובקל לטיגיד ןיב 7
 :?ינוש ירבדלו 0:9 ונחצינ ,ןוטליה
 " ..תחנ תצק שי"


